
Strada



Strada
Strak en robuust
De verticale lijnen van het  
robuuste aluminium rooster en 
het vlakke front geven de Strada 
die typische karaktervolle strakke 
vorm waar het zijn naam aan  
ontleent. De talrijke voordelen van 
de Low-H2O technologie worden 
door de uitgekiende vormgeving 
versterkt, waardoor een zeer hoge 
warmteafgifte kon worden bereikt.

> Ventiel en aansluitingen zijn  
verborgen binnen de standaard 
bekleding.

> Met Low-H2O warmtewisselaar uit 
koper en aluminium:
- volledig roestvrij, 10 jaar 

garantie, 
- zuinig: snelle opwarming door 

super-kleine waterinhoud,
- hoge warmteafgifte, 

zowel bij hoge als bij lage 
watertemperatuur,

- optimale combinatie van  
warmtecirculatie en straling.

- met vuilafstotende en 
stofwerende laklaag in 
grafietgrijs  
(RAL 7024)

> Proefdruk element: 20 bar.
> Veilige oppervlaktetemperatuur 

max 43 °C, ook bij een 
watertemperatuur van 90°C. 
Voldoet aan de veiligheidsnorm 
DHSS DN4.

> De bekleding is eenvoudig  
afneembaar.

> Standaard verlengde ontluchter 
met afvoerslangetje.

Kleuren
Krasvaste polyester afwerking 
met zacht gestructureerd, 
satijnglanzend oppervlak.  
Hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren zonder meerprijs:
 > wit (133) RAL 9016
 > wit (101) RAL 9010
 > zandstraalgrijs metaallak 001

Andere kleuren: zie kleurenkaart

HR-ketel combinatie
De Strada met zijn moderne  
Low-H2O element is door zijn lage 
waterinhoud en hoge warmtegeleid-
ingscoëfficient voor lage  
aanvoertemperaturen ideaal in 
combinatie met HR-ketels.
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Aansluitingen
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Voorbeeld met jaga-pro ventiel - naar de wand of de vloer 

Voorbeeld met jaga ventiel - naar de vloer 

De door Jaga aangeboden verkorte ventielen zijn volledig verborgen binnen de 
standaard bekleding. Andere ventielen zullen deels zichtbaar blijven.

Aansluiting naar de vloer Aansluiting naar de wand
 Type A 
 06 1.8 
 10-11 2.9 
 15-16 5.3 
 20-21 7.9 

 Type d
 06 4.0 
 10-11 5.2
 15-16 7.7
 20-21 10.2

Gedetailleerde info: zie Aansluitsets & ventielen.

Voorbeeld met jaga & Jaga type 6 ventiel 
naar de wand  

Volledig verborgen 
binnen de bekleding.

optie

optie Het Jaga type 6 ventiel 
is alleen aansluitbaar 
voor toepassing met 
Strada type 06.  
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Afmetingen in cm 
 Type B d h min*
 06 8.5 4.0 10 
 10-11 11.8 5.2 10
 15-16 16.8 7.7 12
 20-21 21.8 10.2 15

*Kleinere afstanden kunnen een lichte daling van de afgifte tot gevolg hebben.

STRW
Strada Wall

Twin Power
Strada is ook verkrijgbaar 
met de superkrachtige 
Twin warmtewisselaars. 
Keteltemperatuur gemiddeld 15% 
lager voor gelijke 
radiatorafmetingen !
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